
PROJEKT UCHWAŁY 

Uchwała Nr R.0000.[…].2022 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia […] czerwca 2022 r. 

w sprawie 

uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  

   

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z późniejszymi zmianami 

(tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2021 r.; dalej: Statut), wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

1. W § 60 ust. 1 kropkę zastępuje się sformułowaniem „oraz sprawuje nadzór nad wykonaniem 

rocznego pensum nauczyciela akademickiego.”. 

2. W   § 60 skreśla się ustępy: 2, 2a oraz 3. 

3. § 104 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

3a. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności menedżera kierunku określa 

Regulamin organizacyjny. 

4. § 104 skreśla się ustępy 4 oraz 5. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 października 2022 r. 

 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

  



Uzasadnienie 

 

Proponowane zmiany Statutu UE mają charakter łączny, tj. wykazują ze sobą ścisły związek i 

z tej przyczyny muszą być rozpoznawane wspólnie. Objęto je zatem jednym projektem uchwały. 

Projektowana treść § 60 Statutu związana jest ze sformułowaniem § 53 ust. 10 Statutu 

stanowiącym, że szczegółowy zakres zadań osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni (w tym 

dziekana) określa regulamin organizacyjny. W istocie, w obecnym brzmieniu, jest to jedyna funkcja 

kierownicza dla której przewidziano w Statucie określenie bardziej szczegółowych zadań. Celem 

zachowania jednolitości zapisów Statutu projektowana zmiana jest zasadna. Dość wskazać, dla 

przykładu, że w przypadku Dziekana ds. Studenckich Statut w § 59 nie przewiduje uszczegółowienia 

zadań. 

Projektowana treść § 104 ma podobne uzasadnienie. I choć z zapisów Statutu nie wynika 

nadanie tej funkcji statusu funkcji kierowniczej w rozumieniu Ustawy to doprecyzowanie zadań 

menedżera kierunku właśnie w Statucie uznać należy za chybione, szczególnie, że jest to funkcja 

relatywnie nowa i wciąż zakres zadań menedżera się kształtuje wobec określonych sytuacji co wymaga 

dostosowywania i doprecyzowania. Delegacja do Regulaminu organizacyjnego w zakresie zadań 

menedżera kierunku zawarta w Statucie pozwoli na bardziej sprawne dostosowywanie tych zadań. 

Łączny charakter zmian wiąże się z faktem wzajemnego odwoływania się w obecnym brzmieniu 

§ 60 i § 104 do zadań Dziekana do spraw Kształcenia oraz menedżera kierunku. 

 

 

 


